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JYVÄSKYLÄN KOMEETAT RY – PERUSTETTU 27.1.2010
Pelaajia yhteensä
419

Valmentajia
40

Facebook
Tykkääjiä
983

Kesäkuu 2021

Sarjaotteluita
Yhteensä 347
Joista kotipelejä 127

Seuran oma tekonurmikenttä
Comets’ Park
valmistui syksyllä 2016

Joukkueenjohtajia 25
Rahastonhoitajia 16
Varustevastaavia 12

Joukkueita
Sarjajoukkueita

Palkattuja
toimihenkilöitä
3

14
18

Seuran arvot
Laatu
Avoimuus
Yhteisöllisyys
Jalkapalloa kaikille
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KOMEETAT STRATEGIA 2021-24
▪ SEURAKEHITYS:
❑ Alueellaan merkittävä liikuttaja, kuitenkin koko kaupungin seura!
❑ Komeetat motivoiva ja myönteinen harrastusympäristö, joka koetaan omaksi kotiseuraksi.
❑ Seurakulttuurin ylläpito ja kehittäminen: Comets Park, talkoo- ja seuratapahtumat, Kokkola
Cup, edustusjoukkueen toiminnan ja ottelutapahtuminen kehittäminen tukemaan koko
seuraa.
❑ Uusien pelaajien ja toimijoiden rekrytointi, tavoitteena löytää seuraan pitkäjännitteisesti
sitoutuvia aktiiveja. Panostaminen pää- tai osa-aikaisten huolelliseen rekrytointiin
huomioimalla valittavien henkilöiden motivaatio seuran arvoihin.
❑ Seuraviestintä ja varainhankinnan tehostaminen: mm. nettisivu-uudistus,
somekäytänteiden yhtenäistäminen, MyClub. Komeetat kiinnostava yhteistyökumppani,
jolla on myös annettavaa yrityksille.
❑ Organisaation selkeyttäminen (vrt. organisaatiokaavio)
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KOMEETAT STRATEGIA 2021-24
▪ PELAAJAKEHITYS JA JALKAPALLOTOIMINTA:
❑ Grassroots toiminnan priorisointi; Valioliiga, perhefutis, uusien ikäkausijoukkueiden
perustaminen vuosittain. Kerhotoiminta yhteistyössä kaupungin kanssa.
❑ Tyttöfutistoiminnan asteittainen kasvattaminen.
❑ Valmentajien koulutustason parantaminen. Joka joukkueella vähintään SPL:n alimman
tason valmentajakoulutus.
❑ Seura tarjoaa mahdollisuuksia harrastamiseen ja myös tavoitteelliseen urheiluun.
Monipuolisen liikunnan ja harrastamisen tärkeys on iso arvo.
❑ Lähtökohtaisesti ikäkausijoukkueissa toimitaan saman joukkueen sisällä B juniori-ikään
saakka. Erilaiset taito- ja tavoitetasot huomioidaan joukkueen sisällä. Tavoitellaan, että
Joka vuosi joukkueet järjestävät peli- tai turnaustapahtuman(ia), jossa ei muodosteta ns.
tasojoukkueita joukkueen yhtenäisyyden vaalimiseksi.
❑ A/B junioreiden toiminta linkitetään edustusjoukkueen kanssa. Seura panostaa myös
edustusjoukkueeseen ja tukee sen urheilullisia tavoitteita. Edustusjoukkueen olemassaolo
ja menestys tukee koko seuraa.
Kesäkuu 2021
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KOMEETAT STRATEGIA 2021-24
▪ OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN:
❑ Comets Parkista pidetään huolta mahdollisimman hyvin.
Liikuntapuiston kehittämistä ja arkipäivän toimintaa jatketaan
yhteistyössä kaupungin kanssa.
❑ Comets Parkille rakennettaan uusi kiinteä katsomo (200-500
katsojaa), konttiratkaisu vaihtokatosten väliin 2021 tai 22.

❑ Vaikuttaminen kaupungin talviharjoituskauden olosuhteiden
parantamiseen.
Kesäkuu 2021

❑ Valmistautuminen nurmimaton vaihtoon 2026-28.
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ISO TAVOITE 2022-23, jalkapallostadion
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❑ Comets Cup on Komeettojen järjestelmä junioriturnaus
pojille, josta on kasvanut maakunnan suurin
poikaturnaus.

❑ Ensi elokuussa (21.-22.8) järjestämme turnauksen jo
10.kerran!

❑ Turnauksen merkitys seuran taloudelle on erittäin

merkittävä ja se järjestetään talkootyöllä, johon lähes
seuran kaikki jäsenet ja vanhemmat osallistuvat tavalla
tai toisella.

Kesäkuu 2021

Vuosi

Joukkueita

Pelaajia

Otteluita

2020

159

1924

376

2019

144

1603

340

2018

141

1582

324

❑ Joukkueita osallistuu ympäri maata. Ensi kesän
turnaukseen jo yli 170 ilmoittautunutta (20.6.2021).
Turnaus on käytännössä loppuunmyyty!

❑ Turnaus pelataan Comets’ Parkin lisäksi Huhtasuon,
Palokan ja Vehkalammen kentillä ja turnausruokailu on
järjestetty Huhtasuon yhtenäiskoululla, Palokan
yhtenäiskoululla sekä Keltinmäen koululla.

❑ Lisäksi Komeetat järjestää useita ikäluokkaturnauksia
kauden mittaan.
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❑ Komeettojen Edustusjoukkue koostuu n.
40 paikallisesta tai vahvasti
jyväskyläläistyneestä nuoresta pelaajasta
(joukkueen keski-ikä n. 20)

❑ Joukkue pelaa sekä miesten Kolmosta että
A-junioreiden SM-sarjaa 2021

❑ Joukkue on asettanut tavoitteekseen
nousta Kakkoseen, eli valtakunnan
sarjoihin myös miehissä

❑ Joukkuetta valmentaa suomalaisessa
jalkapalloyhteisössä hyvin tunnettu
Babatunde Wusu

❑ Edustuksen otteluissa Kolmosessa 2020
katsojia oli keskimäärin yli 200 per ottelu

❑ Edustujoukkue on aktiivinen sosiaalisessa
mediassa ja pyrkii myös kehittämään tätä
osapuolta toiminnassaan

komeetatedustus

JYVÄSKYLÄN KOMEETAT
EDUSTUSJOUKKUE JA A-JUNIORIT

Komeetat Edustus

Jyväskylän Komeetat
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